Chapter - 91
အေတွအကံ

မိုးမခ သစ်ပင်အိုကီးရဲ အနက်ေရာင် ပင်စည်ေတွကေန ြမခိုးသ
ဏာန် အခိုးအေငွေတွဟာ ေဖာြခင်းေသာြခင်းကို ထွက်ေပလာပါတယ်
။ အရာအာလုံးနဲ ေြမကမာေလာကရဲ တည်ရှိမဟာ ရပ်တန်သွားကတဲ့
အလား ကမာကီး ြဖစ်တည် မလာခင်က ေနရက်ေတွအလား တိတ်ဆိ
တ် သွားကပါတယ်။
လူအားလုံးဟာ ေကာက်လန် ေနခဲ့ပါတယ်။ မိုးမခ သစ်ပင်အိုကီး
ဟာ အရင်တုန်းက အလင်းတန်း တစ်ခုတည်းသာ စွမ်းအားအြပည့် ထု
တ်လတ် ိုင်ခဲ့ေပမဲ့ လက်ရှိမှာ ေတာ့ မေမာ်လင့်ပဲ ေကျာက်ေခတ် ရွာထဲ
က အစွမ်းထက်သူ တချိကိုေတာင် ေနာက်ဆုတ် သွားေစပါတယ်။ ဒါ
ေပမဲ့ သူတို ေတွ ြမင်ေနရတာကေတာ့ အရမ်းကို အံ့အားသင့်စရာ ေကာ
င်းပါတယ်။
Zhi Zhi ... ။
ကျရန်ေရေမျာက်ေလးရဲ ပါးစပ်ကေန အေတာမသတ်ိုင်တဲ့ အသံ
ေတွ ေပထွက်လာပါတယ်။ သူရဲ မျက်လုံးရွဲကီးေတွက ကလယ်ကလ
ယ် ြဖစ် လာပီးေနာက်မှာ နက်ြပာေရအိုင်ကို အဓိပာယ်မဲ့ ေငးေမာကည့်
လို သွားပါတယ်။

ေကျာက်ေခတ် ရွာသားေတွ အားလုံးကလည်း သူတို ရဲ အကွာအ
ေဝးကို ေကာင်းေကာင်း ထိန်းသိမ်း လိုက်ကပါတယ်။ ေကျာက်ေခတ်ရွာ
အဝင်က မိုးမခ သစ်ပင်အိုကီး ေအာက်မှာ ေတာ့ ရှီေဟာင် တစ်ေယာက်
တည်း ကျန်ရစ်ေနခဲ့ပါတယ်။ သူကို ြမဆိုင်းေနတဲ့ အခိုးအေငွေတွက
တြဖည်းြဖည်းချင်း ရစ်သိုင်း လာပီး ဖုံးလမ်းလာကာ အရာရာကို ရှင်းရှ
င်းလင်းလင်း ြမင်ရဖို ခက်ခဲလာပါတယ်။
ရှီေဟာင်ဟာ ကမာရဲ အစွန်းတစ်ဖက်မှာ ရပ်ေနသူတစ်ေယာက်လို
မလပ်မယှက် ရပ်တန်ေနပါတယ်။ အဖျက်အဆီး စွမ်းအားေတွ ပါဝင်ေန
တဲ့ ေလထုကလည်း သိပ်သည်းလာပါတယ်။ သူက တစ်ခုခုကို ြမင်ရမ
ယ် ဆိုရင်ေတာင် မှတ်မိဖို အရမ်းကို ခက်ခဲေနဦးမယ့် အရွယ်ြဖစ်ပါတ
ယ်။ ရှီေဟာင်ရဲ မှတ်ာဏ် အတွင်းထဲက အနက်ိင်းဆုံး အပိုင်းမှာ သိုဝှ
က်ေနတဲ့ အမှတ်တရေတွဟာ သူရဲ မျက်စိအေရှမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွ
င်း ေပထွက်လာပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး သူရဲ ြမင်ကွင်းထဲ ဝင်ေရာက်လာတဲ့ အရာက အဆုံးအ
စမရှိ ကျယ်ေြပာလှတဲ့ ေလးစားစရာ ေကာင်းတဲ့ အင်အားကီး နယ်ေြမ
တစ်ခုပါ။ သူဟာ အသက်ေပါင်း များ စွာရဲ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးေတွကို အသာ
အယာ ထမ်းပိုးိုင်တဲ့ အလား သာယာဝေြပာလို ေနပါတယ်။
အင်အားကီး နယ်ေြမရဲ ကီးြမတ်မနဲ သဇာအာဏာ သက်ေရာက်မ
က ေကာင်းကင်နဲ ေြမကီးကားမှာ ပဲ့တင်သံေတွေတာင် ေပထွက်ေနလို
ေနပါတယ်။ သည် ခမ်းနားလှတဲ့ ြမင်ကွင်းေတွကို ြမင်ေနရတာဟာ တ
ကယ့်ကို ဒာရီေတွထဲက အတိုင်းပါပဲ။
အရမ်းကို ေရှးေဟာင်းဆန်ပီး သာမန်မဟုတ်တဲ့ ပလင်ကီး တစ်ခု
ဟာ မိုးတိမ်တိုက်ေတွ ကားထဲကေန ေပထွက်လာပါတယ်။ ဒါက က

မာကီးကို ေြပာင်းလဲပစ်ိုင်တဲ့ ေအာ်ရာေတွ ြဖာထွက်လို ေနပါတယ်။
သည် အရာက ှစ်သန်းေပါင်း များ စွာရဲ ဟိုမှာ တစ်ဖက်ကမ်းအထိ
ေရာက်သည့် တိုင်ေတာင် သူတည်ရှိေနခဲ့သည် မှာ ကာေညာင်း လွန်း
ေနပီဆိုတာ ထင်ရှားေနပါတယ်။ ပလင်ကီးေပမှာ ေရှးေဟာင်းဆန်တဲ့
ုပ်ပုံေတွ အများ အြပားကို ထွင်းထုထားသလို လနဲ ေရှးေဟာင်း သားရဲ
မျိးဆက်ေတွပါ ရှိေနပါတယ်။ ေတာက်ပေနတဲ့ ေနေရာင်ေအာက်က ပ
လင်ထက်မှာ လည်း ကီးြမတ်ေသာ နတ်ဘုရားတစ်ပါး ထိုင်လို ေနပါတ
ယ်။ ဒါဟာ လုံးဝကို ေကာက်မက်ဖွယ်ရာ ေကာင်းပါတယ်။
ပလင်ကီးဟာ ခမ်းနားသလို ခန်ညားလှပါတယ်။ သူရဲ အရွယ်အ
စားကလည်း ကန်သတ် နယ်နိမိတ် မရှိေလာက်ေအာင် ကျယ်ြပန်ေနပါ
တယ်။ ဒါက ေတာင်တန်းေတွရဲ အေပကို ေရာက်ရှိ လာပီး တိမ်တိုက်
ေတွက ဝိုင်းရံထားကပါတယ်။ ကီးြမတ်ေသာ နတ်ဘုရားကီးဟာ သူရဲ
ေပါင်ေပကို

ေရှးေဟာင်းသားရဲ

အေသေကာင်

တစ်ေကာင်ကို

တင်ထားပီး သားရဲေသွးေတွက တစ်စက်ချင်း ကျေနပါတယ်။ ဒါ့အြပင်
အဲ့သည် မှာ ထူးဆန်းတဲ့ နတ်ဘုရားအဆင့် ရတနာ ေဆးဝါးေတွကိုလ
ည်း ြမင်ေတွိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ေကာင်းကင်ဘုံက ချီးြမင့်ထားတဲ့ အင်
ပါယာ တစ်ခုအတွက် ရာဇပလင်ကီး တစ်ခုပါပဲ။
ကီးြမတ်ေသာ ေရေနမင်းဟာ သူရဲ ေအာ်ရာေတွကို အစွမ်းကုန် ထု
တ်လတ်လို ေနပါတယ်။ သူရဲ ေတာက်ပမေတွဟာ လူအားလုံးကို မျက်
လုံးဖွင့် မရေအာင် အစွမ်းထက် လှပါတယ်။ ေကာက်စရာ ေကာင်းတဲ့
ြဖစ်တည်မတစ်ခု အရိပ်တစ်ခုအြဖစ် ေကာင်းကင်ြပာရဲ အလင်းေရာင်
ေအာက်မှာ ရပ်တန်ေနပါတယ်။ ကီးြမတ်ေသာ အရိပ်ကီးဟာ အထက်
ေကာင်းကင်ဘုံကေန အထင်အြမင် ေသးစွာ ငုံကည့်ေနတဲ့ ေကာင်းကင်
ဘုံ အရှင်သခင် ေကျာက်စိမ်း ဧကရာဇ်နဲ ေတာင် တူေနပါတယ်။

ဒါေကာင့်ပဲ သူကိုယ်ေပကေန ြဖာထွက်ေနတဲ့ ေရေရာင် ေအာ်ရာေတွ
ဟာ တရိပ်ရိပ် တိုးပွားလာပါတယ်။
ဒါဟာ လီသန်းေပါင်းများ စွာ အတွင်းက ေတာင်တန်းများ နဲ ြမစ်
ေတွကို

ထိန်းချပ်ထားတဲ့

ေရှးေဟာင်းိုင်ငံရဲ

အင်ပါယာ

ဧကရာဇ်ြဖစ်ပါတယ်။ ယေနမှာ ေတာ့ သူဟာ တုှိင်းမရိုင်တဲ့ ကီးြမ
တ်ေသာ

ြဖစ်တည်မေတွ

နဲ

အတူ

ေကာင်းကင်

ေလဟာြပင်မှာ

ပလင်ကီးနဲ အတူေပထွက် လာပါတယ်။
သူရဲ ေနာက်မှာ ရှိေနတဲ့ သဇာအာဏာ ကီးမားသူ အားလုံးဟာ
ေကာက်စရာ ေကာင်းေအာင် အစွမ်းထက်တဲ့ ေတာ်ဝင်ဧကရာဇ် မိသား
စုက အထွတ်အထိပ် ကျင့်ကံသူေတွ ြဖစ်ပါတယ်။ သူတို ရဲ မျက်လုံး
ေတွကို ပိတ်ချည် ဖွင့်ချည် လုပ်ုံနဲ တင် လပ်စီးေတွ အလင်းတန်း စွမ်း
အားေတွကို ထုတ်ေဖာ်ိုင်ပါတယ်။ တကယ်ေတာ့ သူတို ရဲ ေနာက်ကွ
ယ်က

ေတာ်ဝင်နယ်ေြမနဲ

သူတို

ရဲ

အဆုံးမဲ့ကျင့်ကံြခင်း

နည်းစနစ်ေတွေကာင့်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။
လူအားလုံးဟာလည်း ေထာင်ချီ ေသာင်းချီကာ ေရတွက်ြခင်းငှာ မစွ
မ်းသာေလာက်ေအာင် စုေဝးေရာက်ရှိ လာကပါတယ်။ သူတို ထဲက
ေတာ်ေတာ်များများ ကေတာ့ မတူညီတဲ့ အရပ်ေဒသကေန ေရာက်ရှိလို
လာကပါတယ်။ သူတို ေတွဟာ သူတို နယ်ေြမမှာ ေတာ့ ေကာက်မက်ဖွ
ယ်ရာ ကျင့်ကံသူေတွ ြဖစ်ကပါတယ်။ သူတို ဆီကေန ထွက်ေပလာတဲ့
ေအာ်ရာေတွကေတာင် ေကာင်းကင်နဲ ေြမကီးကို တုန်ခါသွား ေစိုင်ပါ
တယ်။
သူတို ေတွရဲ ေနာက်မှာ ေတာ့ ဘယ်ေတာ့မှ အဆုံးမသတ်ေတာ့ဘူး
ထင်မှတ်ရတဲ့ စစ်တပ်ကီး ရှိေနပါတယ်။ လူစုလူေဝးကီး ကားမှာ ရပ်

တန်ေနတဲ့ သူေတွအတွက်ေတာ့ သူတို ေတွ ဘယ်ေလာက်အထိ များ
ြပားစွာ စုေဝးမိေနကသလဲ ဆိုတာကို သိိုင်ဖို မလွယ်ကူပါဘူး။ ရာပလ
င်ကီးေပမှာ ထိုင်ေနတဲ့ ကီးြမတ်ေသာ ပုဂိလ်ကီးကေတာ့ အဆုံးသတ်
ကို ြမင်ိုင်စွမ်း ရှိေနပါတယ်။
အင်ပါယာရဲ မင်းသားတစ်ပါး အေနနဲ ေတာင် မေရမတွက်ိုင်တဲ့
ေနာက်လိုက် အေြခွအရံေတွကို ပါလာကပါတယ်။ သည် မှာ ေရာက်ရှိ
လာကတဲ့ လူေတွထဲမှာ ဘယ်သူကမှ ေတာ့ သာမန်လူေတွ မဟုတ်ပါ
ဘူး။ သူတို ထဲက တစ်ေယာက်ေယာက်ကသာ တစ်ေနရာရာမှာ သူရဲ အ
ေြခွအရံေတွနဲ ေရာက်ရှိသွားရင် အုန်းအုန်းကက်ကက် ြဖစ်သွားကပါ
လိမ့်မယ်။ အခုလိုမျိး ေတာ်ဝင်အရာရှိ အရာခံေတွအြပင် မင်းမျိးမင်းွ
ယ်ေတွပါ သည် ေလာက် အများ အြပား စုေဝးလာတာေကာင့် အံ့သမှ
င်တက်စရာ ေကာင်းတဲ့ စုေဝးမ ြဖစ်လာပါတယ်။
တစ်ိုင်ငံလုံးက လူေတွဟာ ေကာင်းကင်က ကီးြမတ်ေသာ အရှင်
သခင်ကို ဦးတ်ရပါတယ်။ ဒါက ဒာရီအလား ထင်မှတ်မှားရတဲ့ မ
ယုံိုင်စရာ အြဖစ်အပျက်ေတွပါပဲ။
နတ်ဘုရားတို ရဲ အရှိန်အဝါ ကီးမားလှတဲ့ ကီးြမတ်ေသာ အရှင်သ
ခင်ဟာ ေကာင်းကင်ယံမှာ ရှိေနစဉ်အတွင်းမှာ ပဲ သည် အခမ်းအနားမှ
ပါဝင်လာကတဲ့ အဓိက ပုဂိလ်တချိမှာ မိန်းမနဲ ကေလးေတွ ပါလာက
ပါတယ်။ လူငယ်ေလး တစ်ေယာက်ဟာ မိန်းမပျိေလးရဲ လက်ထဲက ိုစို
အရွယ် ကေလးေလးကို ေချာ့ြမလို ေနပါတယ်။ လက်ကားယား ေြခ
ကားယားနဲ ကေလးငယ် ေလးကလည်း ေပျာ်ရင်စွာ ရယ်ေမာေနပါတ
ယ်။ ကေလးငယ်ေလးရဲ မျက်လုံးေတွကေတာ့ မယုံိုင်စရာ ေကာင်း
ေလာက်ေအာင် ရှီေဟာင်နဲ ဆင်လို ေနပါတယ်။

မိုးမခ သစ်ပင်အိုကီး ေအာက်က ရှီေဟာင်ရဲ စိတ်ေတွဟာ ဟင်းလ
င်ြပင်ထဲကို ြပတ်ကျ သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
သည် ခမ်းနား ထည်ဝါလှတဲ့ စုေဝးြခင်း အခမ်းအနားရဲ ြမင်ကွင်း
ေတွ ေပျာက်ကွယ် သွားပီး အြခား ြမင်ကွင်းတစ်ခု ထွက်ေပလာပါတ
ယ်။
အရမ်းကို ကီးမားလွန်းတဲ့ ေရကန်ကီးဟာ အေမှာင်ေတွ ကင်းကွာ
ကာ လင်းလင်းကျင်းကျင်းနဲ အဆုံးမရှိ လှပလို ေနတာပါ။ ဒါေကာင့်လ
ည်း

စိတ်ဝိညာဉ်

စွမ်းအားေတွကို

သိပ်သည်းေစိုင်တဲ့

နယ်ေြမြဖစ်တာေကာင့် ေတာ်ုံတန်ုံ လူေတွ ဝင်ေရာက်ခွင့် မရှိေအာင်
တားဆီးလို ထားကပါတယ်။ လှပလွန်းတဲ့ သားရဲငှက်ေတွနဲ ေမှာ်သားရဲ
ေတွဟာ ေရကန်ကီးရဲ နံေဘး တစ်ေလာက်မှာ သွားလာ ေနကပါတ
ယ်။ သည် အရပ်မှာ ရှိေနကတဲ့ ေရှးေဟာင်း သားရဲမျိးဆက်ေတွဟာ
သာမန် ေညာင်ညေတွ မဟုတ်ကပါဘူး။
သာမန်လူေတွထဲက ဘယ်သူကမှ ေတာ့ သန်ရှင်းပီး သာယာလှပတဲ့
ေရ က န ်က ီးန ားမ ှာ လမ်းေလာက်ိုင်ဖို

မေြပာနဲ

အနားကိုေတာင်

မသီရဲကပါဘူး။
သာယာလှပလွန်းတဲ့ ေရကန်ကီးရဲ မနီးမေဝးမှာ အဆင့်ြမင့် လက်
နက်ေတွကို တပ်ဆင် ကိုင်ေဆာင်ထားတဲ့ စစ်သည် ေထာင်ေပါင်းများ
စွာ ရှိလို ေနပါတယ်။ အစွမ်းထက်ကာ ဆိုးသွမ်းလွန်းတဲ့ ေမှာ်သားရဲကီး
ေတွေပမှာ သံချပ်ကာ ဝတ်စစ်သည် ေတွ ထိုင်ေနကပါတယ်။
သူတို ရဲ အဆင့်ြမင့် လက်နက်ေတွကေန ကမ်းတမ်းတဲ့ ေအာ်ရာ
ေတွ ြဖာထွက်ေနပီး မှ ိန်တုတ်မှ ိန်တုတ် အလင်းေရာင်ေတွ ဟာလည်း
ေကားကင်အထိ တိုးထွက်ေနပါတယ်။ သူတို ေတွဟာ သည် ေနရာမှာ မ

လပ်မရှား ရပ်တန်ေနကေပမဲ့ သူတို ရဲ ေရှမှာ ေတာ့ အမဲလိုက်ေနက
တဲ့ ေတာ်ဝင်အင်ပါယာ မျိးွယ်ေတွ ရှိေနပါတယ်။
လှပလွန်းပီး သန်ရှင်းလှတဲ့ ေရကန်ကီး နံေဘးမှာ ေချာက်ချားဖွယ်
ရာ ေကာင်းတဲ့ ေမှာ်သားရဲေတွ ကျက်စားေနကသလို သားရဲငှက်ေတွက
လည်း

ေနရာတိုင်းမှာ ရှိေနတာပါ။

သာမန်လူေတွကေတာ့

သည်

နယ်ေြမထဲကို ဝင်ေရာက်ိုင်စွမ်း လုံးဝမရှိကပါဘူး။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်
ေတာ့ သူတို ေတွဟာ သူတို ရဲ အသက်ကို ဖက်နဲ ထုပ်ထားရင်ေတာင်
ေသဆုံးကရပါလိမ့်မယ်။
ဒါေပမဲ့ သည် အခိုက်အတန်မှာ ပဲ ရာေပါင်းများ စွာေသာ လူေတွ
ဟာ

ေရကန်ကီးရဲ

နယ်နိမိတ်ထဲကို

ဝင်ေရာက်လာကပီး

မေကာက်မရွံပဲ သူတို ရဲ ြမားေတွကို ပစ်လတ် လိုက်ကပါတယ်။ သူတို
ေတွ အားလုံးဟာ မိုးေကာင်းကင်ကိုေတာင် လမ်းမိုးိုင်တဲ့ ေအာ်ရာေတွ
ဖုံးလမ်းေနပီး သူတို ေရှက အရာမှန်သမကို တုန်လပ်ေချာက်ချား ေစို
င်ေလာက်ေအာင် အစွမ်းထက်ကပါတယ်။
လှပလွန်းတဲ့ ေရကန်ကီးရဲ ကမ်းနံေဘးမှာ ရှိလို ေနကာ အရမ်းကို
ေတာက်ပပီး အရှိန်အဝါေတွ ြဖာထွက်ေနတဲ့ သားရဲငှက် တစ်ေကာင်
ဟာ

ြမားပစ်လိုက်တဲ့

အဖွဲရဲ

ေှာင့်ယှက်မေကာင့်

ေဒါသတကီး

မျက်ှာလှည့် လိုပါတယ်။ ဒီသားရဲငှက်ကီးဟာ ခုနစ်မီတာ ရှစ်မီတာခန်
ကီးမားရှည်လားပီး သူရဲ တစ်ကိုယ်လုံးက အေမွးအေတာင်ေတွ ဟာ
လည်း နတ်ဘုရားေတွရဲ မီးလံေတွအလား ေတာက်ပလို ေနပါတယ်။
*****

